Ple ordinari
26 de novembre de 2019
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

15.2. Moció que presenta el grup municipal de Construïm per la millora del servei de
recollida i tractament de residus.
El servei de recollida, gestió i tractament de residus és un dels serveis fonamentals que presta
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i que tenen un impacte destacable sobre els recursos, la
planificació i el desenvolupament de la vida i la convivència al municipi. Aquest té un cost anual
superior als 2,5 milions d'euros i és una part important del pressupost Municipal.
En els darrers anys des de diversos àmbits s'ha fet palès que l'actual sistema de recollida i
gestió de residus no compleix amb els estàndards de reciclatge i impacte pel medi ambient, és
molt costos econòmicament i genera nombrosos problemes en el dia a dia de la ciutadania i en
la gestió de l'espai públic.
La passada legislatura el govern municipal va encarregar la confecció d'una diagnosi sobre el
sistema de recollida i gestió dels residus. Aquest va ser presentat el novembre de 2018, i a més
d'un anàlisi de l'actual situació conté un seguit de propostes encaminades a millorar
significativament l'actual servei.
L'any 2018 el contracte de la recollida de residus amb Fomento de Construcciones y Contratas,
que es fa mitjançant la Mancomunitat Penedès Garraf, va finalitzar i en l'actualitat es troba en
una situació d'incerta pròrroga forçosa motivada per la necessitat de continuar prestant el
servei.
Donat que no veiem cap moviment ni voluntat per part del Govern Municipal d'abordar aquesta
qüestió, i que un any després de la presentació de la diagnosi no s'ha fet cap proposta per
recollir els canvis que aquesta proposava ni introduir cap millora, creiem que és fa necessari
abordar aquest debat amb fermesa i celeritat per transformar i actualitzar el Servei de
Recollida, Gestió i Tractament de Residus.
Per tot això, proposem al Ple Municipal prengui els següents acords:
l. La creació d'una comissió tècnica i política, que es constituirà abans de la finalització de l'any
2019, per estudiar i confeccionar una proposta de millora del servei de recollida i tractament de
residus, prenent com a punt de partida la diagnosi.
2. El desenvolupament d'un procés de participació social i ciutadà sobre la nova proposta que
permeti la introducció de canvis i garanteixi la transmissió de la informació sobre el Servei.
2. La Comissió presentarà la nova proposta per al seu debat al Ple Municipal durant la primera
meitat de l'any 2020, acompanyada d'una quantificació de les necessitats econòmiques per la
seva implantació i un calendari d'execució, que garanteixi que el nou model es posarà en
marxa l'any 2021.
Defensa la moció la regidora, Sra. Esther Rodríguez Maldonado.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar-la per vint vots a favor:
Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, dos d’ERC i un de Fem Poble. S’absté el regidor de
Ciutadans.
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